Båtførerprøven
Båtførerbeviset for fritidsbåter inntil 15 meter og ICC (Internasjonalt
Båtførerbevis).
Test og utstedelse av båtførerbevis

Kr 704,-

Solarieprøven
Ansatte med kundekontakt og de som er ansvarlige for den daglige
driften av solarier skal ha bestått Solarieprøven.



Kr 625,-

Test og utstedelse av bevis

TESTSENTER
Datakortet
Interaktive kurs
Sertifiserende test
Expert test
Kartleggingstest

For mer informasjon eller bestilling av test, kontakt:

Kvikksjekk

Arne Ruud
Tlf: 48 86 91 10



eBorger-test

arne@vinn-hallingdal.no



Båtførerprøven



Solarieprøven

VINN AS Hallingdal
Tlf. 32 07 56 00
E-post: post@vinn-hallingdal.no
www.vinn-hallingdal.no
2017

DATAKORTET

Priser 2017:

Datakortet er sertifiserende ferdighetstester som dokumenterer ITkompetanse innenfor de vanligste bruksområdene for en PC.

Interaktive kurs, pr modul
(inkl 1 stk Kvikk Sjekk, kartleggingstest,

Datakortet får du kun ved å bestå de sertifiserende testene som dokumenterer din IT-kompetanse. De sertifiserende testene kan tas på
testsenteret hos VINN AS Hallingdal.

sertifiserende test og kompetansebevis)

Kr 1.880,-

Sertifiserende test og kompetansebevis

Kr 680,-

Avlegge ny sertifiserende test

Kr 680,-

Expert-test og kompetansebevis

Kr 680,-

Kartleggingstest, pr modul

Kr

99,-

Kvikk Sjekk, pr modul

Kr

75,-

Datakortets moduler
Du kan selv velge hvilke moduler du ønsker å ta ut fra egne ønsker og
og du bestemmer selvfølgelig også rekkefølgen.
De ti grunnleggende modulene er :
Modul 1: Grunnleggende IT-forståelse
Modul 2: Bruk av datamaskin og operativsystem
Modul 3: Tekstbehandling
Modul 4: Regneark
Modul 5: Database
Modul 6: Presentasjon
Modul 7: Internett og elektronisk post
Modul 8: IT Sikkerhet
Modul 9: Bildebehandling
Modul 10: Helse
Dersom du velger å ta syv av disse modulene vil du i tillegg være
ECDL sertifisert.

eBorger
eBorger testen er en test som du tar for å sjekke at du har tilegnet
deg nok kunnskap til å være eBorger.
* Datamaskinens basisverktøy, og bruk av disse
* Enkel tekstbehandling og utskrift.
* Grunnleggende Internett og e-post behandling.
* Hvordan finne informasjon på Internett. Kjøp av varer og tjenester.
* Bruk av andre tjenester på Internett Sikkerhet og Internett.
eBorger-test m/ bevis

Kr 205,-

